
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO 

Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 
009/2021-DCCC/SEMSA/PMT. Processo Administrativo nº 
0000666.07.2022-25. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Tartarugalzinho – FMST. Contratada: Engetor Ltda. Objeto: 
prorrogação do prazo de vigência do contrato originário que 
passa a vigorar por mais um período de 180 (cento e oitenta) 
dias. Vigência: 17/08/2022 a 18/02/2023. Fundamento legal: 
CLÁUSULA 20.2, do contrato, e art. 57, § 1º, II, da Lei nº 
8.666/93. Valor do contrato permanece sem alteração. 
Autorização e aprovação.  

 
 

Keila Rosane dos Santos Souza 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO 
TERMO DE CONVALIDAÇÃO 

A Secretária Municipal de Saúde de Tartarugalzinho/AP, por 
delegação de competência outorgada pela Portaria nº 
126/2022-SEMSA/PMT. Considerando, os termos do art. 37, 
da Constituição Federal de 1988, que dispõe que a 
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
Considerando, que o princípio da segurança jurídica também 
baliza os atos da Administração Pública, notadamente em suas 
relações contratuais; Considerando, o que dispõe o art. 55, da 
Lei Nacional nº 9.784/99, aplicada subsidiariamente aos 
demais entes federados, no que couber, tocante ao instituto 
da convalidação de atos administrativos; Considerando, que o 
Contrato nº 009/2021-DCCC/SEMSA/PMT, firmado entre o 
Município de Tartarugalzinho, através do Fundo Municipal de 
Saúde e a pessoa jurídica Engetor Ltda., em verificação 
documental, no dia 15 de dezembro de 2022, constatou-se a 
ausência de publicação do Primeiro Termo Aditivo de Prazo 
nos órgãos competentes; Considerando, a existência de 
posicionamento doutrinário sugerindo a publicação do 
extrato, visando sanar o vício: “O interesse público não pode 
ficar subjugado a uma situação em que o servidor ou 
empregado são negligentes. O interesse público recomenda, 
nessa hipótese, a prorrogação do contrato. Então é necessário 
que o gestor, normalmente o ordenador de despesas proceda 
do seguinte modo: isolar as condutas, determinar a apuração 
de responsabilidade e, ao mesmo tempo, determinar a 
prorrogação do contrato retroagindo em caráter excepcional. 
A prorrogação retroativa não pode ser admitida como regra, 
mas como exceção. O administrador deve racionalmente 
definir que o ato administrativo deve retroagir em caráter 
excepcional, devendo ser explicitado no processo via termo de 
convalidação” (JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. A vigência 
do contrato está no fim. Arquivo de vídeo, [00:13:53], Canal 
Professor Jacoby. Publicado em 1 jul. 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Y9OqXwxAeCE&t=513s
>. Acesso em 7 jun. 2022). Considerando, que a ausência de 
publicação do extrato do Primeiro Termo Aditivo de Prazo do 
contrato, trata-se de vício sanável, desde que os demais atos 
não denotem prejuízo a terceiros, tenham ocorrido de forma 
regular e revestidos de boa-fé; Considerando, que após 
verificação no procedimento administrativo que originou a 
relação contratual não constatou-se prejuízo ao interesse 
público, a terceiros, bem como a relação jurídica atingiu sua 
finalidade, traduzida na regular prestação dos serviços 
contratados; Considerando, que a publicação do extrato do 
Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato a ser convalidada 
trata-se de prorrogação da vigência do contrato que tem como 
objeto a obra de ampliação da UBS Ipujucan da Luz 
Nascimento, tendo como principal objetivo o interesse da 



coletividade. RESOLVE: Com fundamento em todas as 
circunstâncias acima delineadas, sanar o vício da ausência de 
publicação no prazo hábil, exigência do Parágrafo Único do art 
61 da Lei nº 8.666/93, do extrato do Primeiro Termo Aditivo 
de Prazo do contrato nº 009/2021-DCC/SEMSA/PMT nos 
órgãos da imprensa oficial. Portanto, está convalidada a 
publicação na presente data e determino que o presente 
Termo de Convalidação, seja encaminhado aos autos do 
processo originário, assentados no Departamento de 
Compras, Contratos e Convênios. 

 

Keila Rosane dos Santos Souza 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 


